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• Voorleeslunch in april een week eerder in verband met Koningsdag

DEZE WEEK
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• Agenda
• Maak je eigen paaskrans
• Vreeswijk en Geinoord samen op weg
• Nieuwe tramwissels bij City
• Voorjaarsdiner Fort Vreeswijk
• Ondersteuning laptop, tablet, telefoon
•
• Lustrumconcert
De Pianogroep in de Dorpskerk
• Lente-excursie Amelisweerd
• Omleidingsroutes Zuidstedeweg
• Benefietconcert Blauwe Vogel '74
• Sportief Dagboek
• RSG Bloklede bezoekt LBP/SIGHT
• Voorleeslunch op 20 april!
• Hulp bij: Mijn puber en stress
• Langdurige overeenkomst FilRight
• Hommel hommeles
• 60 Extra appartementen Muntenbuurt
• Dag van de Vaart
• Open les bij•Popkoor Hold The line
• Cel- en werkstraf voor Nieuwegeiner
• Wim Snijders stopt bij HVN
• Huis kopen met bitcoins
• Werkzaamheden tram voorspoedig
• Taalvrijwilligers gezocht
• Vrouwen in de meerderheid in Raad
• Nieuwe Lidl: kwart meer autoverkeer
• De fiets op 1 of toch maar niet?
• Fiets-Rommelroute Batau Noord
• Jeroen Graafland, Rotary Nieuwegein
• Maak kans op gratis tuinbon

MERWESTEINTUNNEL

Een BM-er gaat met pensioen

De Partner: Barbara de La Motte

Gecombineerde Leefstijl Interventie Koninklijke onderscheiding raadsleden
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Asperges met bieslooksaus
Ze zijn er weer hoor. Oké, je moet goed
zoeken maar het seizoen is echt begonnen. Ik had ze uit de kas. Asperges uit
Nederland zijn van begin februari tot eind
juni volop verkrijgbaar.
Het recept.

Werk aan trambaan gaat de hoogte in
De werkzaamheden aan de trambaan gaan de hoogte in en je kan je
nu inschrijven voor de informatiebijeenkomst over de nieuwbouw in
het Stationsgebied.
Het bouwen van een nieuwe trambaan gaat altijd van beneden naar
boven. In City Nieuwegein verschijnen binnenkort de hoogwerkers op het
spoor om de rijdraden aan te brengen voor de nieuwe bovenleiding. Er
wordt hier begin april aan gewerkt tussen 20.00 uur ’s avonds en 04.00
uur ’s nachts. Zo heeft het verkeer weinig last van de werkzaamheden.

Straat van de Week
Alle straten, lanen, driften, pleinen en wat
dies meer zij, vastgelegd volgens een
vast stramien: ter hoogte van het pand
met huisnummer 1, midden op de weg,
fietspad of trottoir de straat in gefotografeerd.
Deze week de Merwesteintunnel in de
wijk Merwestein.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein
Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

De werkzaamheden brengen weinig geluidsoverlast met zich mee.
Helemaal geluidsstil zullen de werkzaamheden niet zijn, want er worden
voertuigen gebruikt.
De nieuwbouw van de trambaan en tramhalte in City is bijna klaar. Tot
half april vinden er werkzaamheden plaats. Daarna start de testfase van
de trambaan.
Online infobijeenkomst op 5 april over woningbouw Stationsgebied
De volgende fase in de vernieuwing van City dient zich aan: de bouw van
467 nieuwe woningen in het Stationsgebied. Dat is het gebied tussen
Cityplaza, de Zuidstedeweg en de Kapittelstede. De ontwikkelaars voor
deze woningen zijn Bridges en Fresch.
Wat gaat er allemaal gebeuren?
Dat kunt u horen tijdens de online informatiebijeenkomst op
dinsdagavond 5 april a.s. van 19.30 tot 20.30 uur. Gemeente Nieuwegein
organiseert deze bijeenkomst samen met de ontwikkelaars. Tijdens de
bijeenkomst kun je vragen stellen via de chat. Ook worden alle
geïnteresseerden bijgepraat over de verdere ontwikkelingen in City
Nieuwegein.
Deelnemen
Aanmelden voor de online bijeenkomst kan via hier. Je ontvangt dan een
link om de bijeenkomst te volgen. Lukt het je niet om de bijeenkomst
online bij te wonen? Bezoek dan het Infocentrum City aan de Passage
80. Daar kan je op maandag tussen 13.00 en 16.00 uur en op woensdag
tussen 10.00 en 16.00 uur terecht met vragen.
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1 apr: van niet pluisgevoel tot...
2 apr: Repair Café
3 apr: soep van de fiets
5 apr: Mijn puber en stress
5 apr: open les popkoor Hold The Line
7 apr: start Raya yoga cursus
7 apr: bewonersbijeenkomst
Beatrixsluis
7 apr: Avond voor de Stad
9 apr: jubileumconcert De Pianogroep
9 en 10 apr: de vaart van Nieuwegein
10 apr: lente-excursie Amelisweerd
10 apr: Barbara de La Motte in
De Partner
11 apr: Gemeenteraad
12 apr: lentequizz
13 apr: finale schoolvoetbaltoernooi
13 april: kennismaking Taijiquan en
Qigong
15 apr: bloempotje versieren, paasstukje maken
15 apr: start Hatha yoga cursus
15 apr: Johannes Passion
16 apr: fietsexcursie weidevogels
18 apr: paasbrunch
18 apr: lente high-tea
21 apr: Prinses Arabella en de
keukenprins
22 apr: Voorjaarsdiner Fort Vreeswijk
23 apr: Groene Markt
26 apr: Nacht van Vreeswijk
3 en 4 mei: herdenkingsconcerten
13 mei: zorgen voor een naaste met
dementie maar ook...
16 t/m 19 mei: avondvierdaagse
21 en 22 mei: SamenLoop voor Hoop
3 jun: sport, spel, beweging voor elke
leeftijd
10 en 11 juni: 't groenste evenement
3 jul: Gluren bij de Buren
3 jul: fiets/rommelroute Batau Noord
9 jul: Hide Out festival

In de wijken vinden veel activiteiten
plaats. Kijk daarvoor op deze en deze
pagina.
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AGENDA

V.l.n.r. Martin Monrooij, Mark Snoeren en Henk-Jan Schat

Koninklijke
Onderscheiding
voor raadsleden
Afgelopen dinsdag bij het afscheid
van de gemeenteraad zijn Martin
Monrooij, Henk-Jan Schat en Mark
Snoeren benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Frans Backhuijs dankte
alle raadsleden voor hun inzet voor
Nieuwegein, in het bijzonder de
raadsleden die niet herbenoemd
worden. De Koninklijke Onderscheiding kregen de drie heren
voor hun langdurige inzet als
volksvertegenwoordiger. Burgemeester Backhuijs reikte de versierselen aan hen uit.
Martin Monrooij was actief voor
de ChristenUnie en nam vanaf
1999 meerdere keren in de gemeenteraad plaats en was daarvoor al actief als fractieondersteuner. Ook was Martin Monrooij
van 2002 tot 2006 wethouder en
zat hij vanaf 2006 onafgebroken in
de raad waar hij onder andere 16
jaar plaatsvervangend voorzitter
van de raad was.
Henk-Jan Schat was sinds maart
2010 in de raad namens de VVD.
Daarvoor was hij actief als steunfractielid. De laatste periode was
hij fractievoorzitter. Ook heeft
Henk-Jan Schat zich ingezet als
voorzitter van de Avonden voor de
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Stad en als lid van het presidium.
Het raadswerk combineerde HenkJan Schat met zijn vrijwilligerswerk
bij de brandweer.
Mark Snoeren was sinds maart
2010 actief in de raad. Hij is fractievoorzitter van de VVD geweest
en is op 22 september 2020
beëdigd als Tweede Kamerlid. Dit
heeft hij ruim een half jaar gecombineerd met zijn raadslidmaatschap. Op 30 maart 2021 nam
Mark Snoeren afscheid als Kamerlid.
Afgelopen dinsdag nam de raad
ook afscheid van
Monique de Beer (GroenLinks),
Herman Beeuwkes (VSP),
Marian Bijvoet (SP),
Stefano Elias (VVD),
Mart Hack (CDA),
Annie van den Heuvel (SP),
Frank van den Heuvel (SP),
Anita van Schaik (D66),
Miranda Schenkhuizen-van Keulen
(VVD),
Ineke Schiltkamp (ChristenUnie),
Rija van der Sluiszen (CDA),
Peter Snoeren (D66),
Martijn Stekelenburg (Groep
Stekelenburg),
Frank Verdam (Groep Verdam)
en Vincent Verhaar (Lokale Vernieuwing).
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De ‘Dag van de Vaart’
in Nieuwegein
Op zaterdag 9 en zondag 10 april is er
tussen 11.00 en 17.00 uur van alles te
beleven op en rond de waterwegen van
Nieuwegein. Dan is de eerste editie van
‘Dag van de Vaart’ in Nieuwegein. Deze
‘Dag van de Vaart’ in Nieuwegein, het
zijn er eigenlijk twee, vormt de opening
van het vaar- en buitenseizoen in Nieuwegein.
Het bijzondere van deze Dag van de Vaart
is dat het evenement nu door verschillende Nieuwegeinse organisaties wordt
gedragen. Dit zijn:
• Museumwerf Vreeswijk,
• Historische Kring Nieuwegein / Museum
Warsenhoeck,
• IJssalon Sweets & Ice,
• Activiteitengroep Vreeswijk,
• Dorpshuis Fort Vreeswijk,
• Wijkplatform Vreeswijk,
• Natuurkwartier,
• Club Rhijnhuizen,
• Fortwachter op Fort Jutphaas.

Diverse activiteiten
Na de opening van dit weekend door de
wethouders en de club van de Vaart van
Nieuwegein zullen diverse activiteiten
plaatsvinden. Zo kun je genieten van muziek op de Museumwerf aan de Wierselaan in Vreeswijk en een speciale rondvaart maken door Nieuwegein.
Aan de kade van de Museumwerf zullen
diverse Museumschepen aangemeerd
liggen waaronder de sleper Ertskade, de
klipper Trio en het directieschip Nora. De
eigenaren zullen op het schip of in het
Theehuys een presentaite geven over het
schip. Natuurlijk zijn er nog meer schepen
en kunnen kinderen deelnemen aan de
speel-sluis of een tros gooien. Binnenkort
is het hele programma te lezen op de
website van dit evenement.
Tickets
Voor De Dag van De Vaart van Nieuwegein zijn toegangskaarten nodig. Deze
kosten €2,00 per persoon (kinderen tot 12
jaar gratis) en zijn geldig voor beide dagen. De tickets zijn op 9 en 10 april te
koop op de locaties:
• IJssalon Sweets & Ice,
• Museumwerf Vreeswijk,
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• Museum Warsenhoeck.
Van 5 tot en met 8 april is er voorverkoop
bij:
• IJssalon Sweets & Ice.
Heb je een StadsPas? Dan krijg je gratis
entree als je je StadsPas en legitimatie
laat zien.
De Vaart van Nieuwegein
Vorig jaar vierde Nieuwegein haar
50-jarige jubileum. Een aantal Nieuwegeinse Musea, waaronder Museumwerf
Vreeswijk boden als cadeau gratis rondvaarten aan over de eeuwenoude wateren. Nieuwegein werd hiermee definitief
als Openluchtmuseum op de kaart gezet.
Wegens groot succes
is het cadeau nu uitgegroeid
tot De Vaart Van Nieuwegein
Op 9 en 10 april is de eerste editie van de
Dag van De Vaart Van Nieuwegein maar
als het aan de organisatie ligt organiseren
zij dit Nieuwegeinse evenement de volgende jaren weer. Wil je in de komende
jaren ook bijdragen aan de organisatie
van De Dag van de Vaart en daarmee onderdeel zijn van De Vaart van Nieuwegein? Neem dan contact op!
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De voordelen van
zakelijk elektrisch rijden

Gemak
Een elektrische auto is allereerst zeer
gemakkelijk om in te rijden. Geen gedoe
met schakelen in files en eindigen met
kramp in je kuiten, een elektrische auto
schakelt vanzelf. Daarnaast zitten er vaak
allerlei technologische features op een
elektrische auto, zoals adaptive cruise
control en vele systemen die de veiligheid optimaal maken. Ook een zakelijke
laadpas is genieten van het gemak. Je
scant deze en je kunt (snel)laden. Dit
snelladen doe je vrijwel altijd bij grote
zogeheten ‘charging-points’. Dit kan bij
een tankstation zijn, maar ook op een
grotere parkeerplaats of bedrijventerrein.
Ook normaal laden kan met een laadpas
wanneer een particulier zijn of haar
oplaadpoort beschikbaar heeft gesteld
voor het publiek. Dit werkt eigenlijk hetzelfde, en de laadpoorten kun je meestal
zien op het navigatiesysteem van je auto.
(verder lezen)
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Elektrische auto’s zijn nu een levensvatbare, alledaagse vervoerswijze die
zowel particulieren als bedrijven veel
voordelen biedt. Door de overheden
wordt er veel gestuurd op elektrisch
rijden, en dat is met een reden. Fossiele brandstoffen zoals benzine en
diesel zijn natuurlijk, zoals de naam al
zegt, fossiel. Dit betekent dat het ooit
op is, en het steeds schaarser wordt.
Dit drijft de prijs natuurlijk omhoog
en daarnaast zijn ze vervuilender dan
elektrische auto’s. In deze blog lees je
een aantal voordelen van het zakelijk
rijden van een elektrische auto.

Werkzaamheden
aan de trambaan
verlopen voorspoedig
In City Nieuwegein zullen binnenkort hoogwerkers op het
spoor verschijnen om de rijdraden aan te brengen voor de
nieuwe bovenleiding. Het werk
wordt in de avond en nacht uitgevoerd om verkeersopstoppingen te voorkomen.
Begin april plaatst aannemer Dura
Vermeer in enkele avonden en
nachten de nieuwe bovenleiding
van de trambaan. Gewerkt wordt
tussen 20.00 en 04.00 uur. In totaal moet er meer dan 3 kilometer
aan kabels worden aangebracht
in lange secties. Om te voorkomen dat het verkeer daarvan ernstige hinder ondervindt, worden
deze werkzaamheden niet overdag maar ’s nachts uitgevoerd.
Waar de trambaan de Zuidstedeweg kruist, begeleidt een verkeersleider deze werkzaamheden.
Hierbij kan het voorkomen dat
verkeer wordt gevraagd om zo’n
10 minuten te wachten. De werkzaamheden kunnen enige geluidshinder geven door de voertuigen die hierbij worden gebruikt.
De nieuwbouw aan de trambaan
en halte voor City Nieuwegein zit
momenteel in de afrondende fase
en duurt nog tot half april. Sinds
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medio maart wordt ook gewerkt
aan het asfalt van het wegdek en
het spoor van de trambaan op de
Zuidstedeweg. Tijdens deze werkzaamheden werkt de aannemer
eveneens aan de verkeerslichten
op de kruising. Hier zal in de
avond en de nacht de bovenleiding worden vernieuwd.
Testritten met nieuwe tram
Wanneer de nieuwbouw is afgerond, start de testfase. Begonnen
wordt met testen met één tram. Er
wordt dan stapvoets over de trambaan gereden waarbij de snelheid
langzaam wordt opgevoerd. Om
verkeersoverlast voor de Zuidstedeweg te voorkomen worden de
eerste testen in de nacht gedaan.
Later worden ook nog testritten
uitgevoerd met meerdere trams
en rijden de trams ook een periode volgens de dienstregeling. Dit
gebeurt om er zeker van te zijn
dat alle systemen goed en veilig
werken. De eerste testritten zijn
gepland in de nacht van:
• Dinsdag 19 april op woensdag
20 april tussen 00:00 - 05:30 uur,
• Woensdag 20 april op donderdag 21 april tussen 00:00 - 05:30
uur,
• Donderdag 21 april op vrijdag 22
april tussen 00:00 - 05:30 uur.
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

April 2012
Galepop, het jaarlijks terugkerende popfestival in
de, door veel vrijwilligers tot een poptempel getransformeerde, Sporthal Galecop. Een feest voor jong en
oud(er). Een volle bak, steeds uitverkocht.
Tot het moment dat het de vrijwilligers teveel werd.

Muntenbuurt
80 (senioren)appartementen
rijker
In de Muntenbuurt kregen de bewoners
van 3 nieuwe appartementencomplexen afgelopen maand hun sleutels voor
hun woning. Dat betekent dat Nieuwegein er 80 woningen bij heeft. Hiervoor
zijn de afgelopen maanden drie kantoorgebouwen omgebouwd tot (senioren)appartementen.
Om de nieuwe bewoners welkom te heten
en de oude bewoners te bedanken voor
hun geduld tijdens de grote verbouwing,
organiseerde Betere Buurten ‘Ontmoet je
Muntenbuur.’ Wethouder Hans Adriani
had voor elke bewoner een kleine verrassing. ‘Hopelijk worden er tijdens dit eerste
kopje koffie met elkaar veel nieuwe contacten gelegd. Zodat de nieuwe bewoners
zich snel thuis voelen in de buurt’ aldus de
wethouder.
Groene Betere Buurt
De openbare ruimte rondom de appartementen is het allereerste stukje Betere
Buurt dat opgeleverd wordt in de Muntenbuurt. Samen met projectontwikkelaar
Bridges heeft het Betere Buurtenteam
goed gekeken hoe de omgeving zo groen
mogelijk gemaakt kon worden. ‘Het is nu
nog wat kaal, maar het wordt straks een
prachtig stukje groene buurt, met bijvoorbeeld groene gevels. Al dat groen is goed
tegen zomerse hitte en het voert regenwater snel af. Een goed begin van een
vernieuwde Muntenbuurt!’
Wat is Betere Buurten?
'Betere Buurten is een project waarvan de
buurt opknapt. Dat doen we door de straten, het groen, de bankjes en speeltoe-

Meer over de bouwprojecten in de Muntenbuurt kun je hier vinden

stellen op te knappen en door samen aan
de slag te gaan om gezonder en sterker te
worden. We doen het samen met u, zodat
u straks in een buurt woont die bij u past,
nu en in de toekomst.'
'In de buurt werken we bijvoorbeeld aan
het groen, de bestrating, extra parkeerplekken, speelplaatsen, ontmoetingsplekken en kunstwerken. Dit doen we
samen met bewoners. We verzamelen
hun ideeën. Daarnaast kijken we naar de
toekomst en naar plannen van de gemeente. Dit werken we uit in een schets
die we aan de buurt laten zien. We gaan
dan in gesprek over de uitvoering: hoe
moet de vernieuwing er precies uitzien?
Kleinere projecten die niet hoeven te
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wachten op de uitvoeringsfase pakken we
meteen aan, die hoeven niet te wachten.
Daarnaast werken we ook aan de gezondheid, veiligheid en betrokkenheid van bewoners in de buurt. Zodat ook de bewoners opknappen van Betere Buurten.
Aan het eind van het project is de buurt
opgeknapt en past hij bij (de toekomst
van) de bewoners. Samen werken we aan
groene, veilige, schone, gezonde en betrokken buurt die past bij jong en oud,' aldus het Betere Buurtenteam.
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Ik snap het wel dat mensen hier niet
bewust van zijn geworden. In de
supermarkt zijn de gezondere
producten duur en soms onvindbaar.
Op ooghoogte in de supermarkt zie ik
heel veel lekker, maar ongezond
eten. We pakken sneller de auto dan
de fiets en bij sociale activiteiten is
het heel normaal om alcohol te
drinken. Allemaal ongezonde
gewoontes, wat zo normaal is.

Elke week schrijft een van
de medewerkers van SportID
Nieuwegein een column in De
Digitale Nieuwegeiner. En zoals
dat kán en mág bij een column
kan en mag de medewerker,
zonder een blad voor de mond
te nemen, zijn of haar (al dan niet
gepeperde) mening geven over
dat wat opvalt, blij maakt of juist
irriteert.
In deze negende column valt de eer
te beurt aan Karen Elzing,
buurtsportcoach en leefstijlcoach:

De Gecombineerde
Leefstijl Interventie
is meer dan alleen advies
geven

Misschien kennen jullie ze wel, de
buurtsportcoaches en sportpark
manager van Nieuwegein,
zichtbaar in hun oranje zwarte
trainingspakken en altijd bezig om
iedere inwoner van Nieuwegein te
verleiden om in beweging te
komen. Van 0 tot 100 jaar oud!

Ik zie het steeds meer voorbij komen:
onderwerpen gericht op een gezonde
leefstijl. Een van de vele voorbeelden
hiervan is dat er wordt gestreefd naar
een lager BTW tarief op groente en
fruit en een hoger BTW tarief op
snoepgoed. Ook wil het kabinet
minder fastfood winkels in de stad. Dit
soort veranderingen mogen van mij
snel toegepast worden, want
overgewicht en obesitas zijn
inmiddels welbekende
welvaartsziekten geworden. In mijn
werk als Buurtsportcoach en
Leefstijlcoach bij SportID ben ik
dagelijks bezig om meer mensen
bewust te laten worden van een
gezonde leefstijl.
Zelf ben ik, Karen Elzing, vanaf jongs
af aan bezig geweest met het
nastreven van een gezonde leefstijl,
natuurlijk met behulp van mijn ouders.
Mijn ouders zorgden ervoor dat ik
gezonde voeding kreeg en op tijd
naar bed ging. Doordat ik fanatiek
aan wielrennen deed, werd ik steeds
meer bewust van het idee dat
voldoende slaap en beweging en
gezonde voeding mij beter in mijn vel
lieten voelen. Deze gewoontes kon ik
goed gebruiken tijdens mijn tijd als
topsporter. Inmiddels begrijp ik de
theorie achter een gezonde leefstijl.
Het is voor mij normaal geworden om
hiermee bezig te zijn. Maar wat als je
zelf niet bewust van een gezondere
leefstijl bent geworden door
verschillende omstandigheden?
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Om mensen te helpen met het
veranderen van ongezonde
gewoontes, ben ik Leefstijlcoach
geworden. Als Leefstijlcoach geef ik
samen met een diëtist en een
fysiotherapeut de GLI in de
Roerdomp/Merwestein. Volwassenen
met overgewicht of obesitas en met
genoeg motivatie, worden
doorverwezen door de huisarts naar
mij en volgen twee jaar de
BeweegKuur van de GLI. Tijdens de
twee jaar help ik korte- en lange
termijn doelen te stellen op gebied
van leefstijl en deze te behalen. Ook
geven de diëtist, fysiotherapeut en ik
advies en groepsbijeenkomsten over
leefstijl. Ik weet hoe lastig het is om
dit alleen te doen, ik haal energie uit
het helpen van deelnemers met het
behalen van doelen. Na zes tot
negen maanden merk ik dat een
behaald doel een gewoonte is
geworden bij een deelnemer.
De laatste tijd merk ik dat tijdens deze
gesprekken deelnemers behoefte
hebben aan meer beweging.
Nieuwegein heeft veel
beweegactiviteiten, maar je moet
maar net de geschikte activiteit
gevonden hebben. In samenwerking
met mijn collega’s begeleid ik de
deelnemer ook naar een
beweegactiviteit waar de deelnemer
zich goed bij voelt. Ook komt elke
deelnemer in een groep terecht waar
ik presentaties aan geef over een
gezonde leefstijl. Het leuke aan deze
presentaties is dat de deelnemers
elkaar ontmoeten en met elkaar
kunnen praten, hierdoor merk ik dat
de deelnemers elkaar opzoeken en
de motivatie hoog blijft.
Al veel mensen in Nieuwegein
hebben de stap gezet naar een
gezonder leven. Wil jij dit ook?
Overleg met je huisarts of je in
aanmerking komt voor de GLI in de
Roerdomp. We gaan dan samen de
doelen zetten én halen!

De Digitale Nieuwegeiner
FOTO VAN DE WEEK
Per e-mail ontving de redactie deze week naaststaande foto, met het volgende berichtje:
goede avond team,
de foto is genomen afgelopen vrijdag in de parkeergarage.
er zijn nog steeds mensen die niet kunnen lezen,
ook niet mét bril.
mvg, Tonny Bijstra-Huijbens
Tja Tonny, het kán natuurlijk zijn dat hier laaggeletterdheid van oepassing is. Hoewel... met dat verkeersbord...
Heb je ook een bijzondere foto in relatie tot
Nieuwegein gezien of gemaakt, stuur 'm naar
redactie@pen.nl.

MusicClub
met Barbara de La Motte
in de Partner
Zondag 10 april van 15.00 tot 17.00 uur
wordt in cultuurcentrum de Partner aan
de Nedereindseweg 401A, de MusicClub
gehouden met Barbara de La Motte. De
jazz- en soulzangeres treedt op met haar
nieuwe en wervelende show ‘A moment
with Queens’ from Jazz to Soul. A trip
down memory lane met muziek van Ella
Fitzgerald, Natalie Cole tot Aretha
Franklin, Randy Crawford en Donna
Summer.
Tijdens de MusicClub kun je kijken, luisteren én dansen bij dit optreden, waarin
Barbara nummers zal vertolken die voor
haar een speciale betekenis hebben. Barbara deed mee aan tv-uitzendingen en
optredens voor een groot publiek en ze
trad op als frontlady bij diverse allround
orkesten in binnen- en buitenland. Ook
maakte ze deel uit van de Big Band The
Zendmasters en de Highland Bigband,
waar ze de vocals voor haar rekening
nam.
De zaal gaat open om 14.30 uur.
De entree bedraagt € 17,50, incl. welkomstdrankje en -hapje. Informatie en
tickets zijn te bestellen via de website
van de Partner.

Raise3D
versterkt partnership
met FilRight
met een langdurige
overeenkomst
Na een jarenlange samenwerking tussen Raise3D en distributeur FilRight uit Nieuwegein,
gaat FilRight verder als zogenaamd Business Representation
Office voor de gehele Benelux.
De nieuwe Raise3D Pro3 Series
zijn vanaf begin dit jaar beschikbaar voor de professionele markt
alsmede de Raise3D E2CF carbon
fibre 3D-printer. De industriële lijn
met een totale oplossing voor 3d
metaalprinten en een grootformaat 3D-printer voor vezelversterkte materialen komen na de
zomer beschikbaar. 'Deze langdurige overeenkomst is belangrijk
om investeringen mogelijk te maken en ons partner-netwerk in de
Benelux te versterken' aldus Joost
Hellinga van FilRight.
De uitbreiding van het aanbod van
professionele en industriële 3dprintoplossingen betekent dat we
zowel onze showroom aan de Gal9

vanibaan in Nieuwegein hebben
uitgebreid en ons team momenteel
vergroten. We focussen ons op de
beste kennis en support voor
Raise3D in de Benelux en de ondersteuning van onze partners.
Raise3D heeft onlangs een kapitaalversterking opgehaald van
$15,81 miljoen middels een investeringsronde. Dit kapitaal zal
het merk gebruiken om wereldwijd
het portfolio verder uit te breiden
met industriële 3D-printers en filamenten.
FilRight is sinds 2019 distributeur
van Raise3D voor de gehele
Benelux en specialist op het gebied van 3D printing in de regio
Utrecht. Gevestigd aan de Galvanibaan worden vanuit de nieuwe
showroom productpresentaties
gegeven en trainingen verzorgd.
Neem contact op voor meer informatie via 030 2072172 of kijk op
de website van het Nieuwegeinse
bedrijf FilRight.

De Digitale Nieuwegeiner
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Maak kans op kaarten
voor een rondvaart
door Nieuwegein
Museumwerf Vreeswijk is een binnenvaartmuseum met een scheepswerf in
werking. Het museum is gevestigd op het
oude terrein van Scheepswerf en Machinefabriek Buitenweg. Buitenweg vestigde
zich in 1899 op deze locatie. Buitenweg
stichtte zijn werfbedrijf eerder al in 1856
in hartje Vreeswijk. De straatnaam Helling verwijst naar de oude werflocatie.
Buitenweg is in 2002 overgegaan in Museumwerf Vreeswijk.
Sinds een jaar geven de medewerkers
ook rondvaarten door Nieuwegein. Samen met de Museumwerf organiseert De
Digitale Stad Nieuwegein een prijsvraag
waarmee je kaarten kunt winnen voor
een rondvaart. Meedoen met de prijsvraag kan tot zondag 14 augustus aanstaande. De hoofdredacteur van De Digitale Stad Nieuwegein trekt zes winnaars
uit alle inzendingen. Zij krijgen twee
kaarten om mee te varen op zondag 21
augustus aanstaande.
Klik hier voor de prijsvraag. Wil je eerder
meevaren? Kijk dan op de website van
de Museumwerf voor de kaartjes en rondvaarttijden.
Museumwerf Vreeswijk
De Museumwerf heeft zowel binnen- als
buitenruimten en vertelt aan jong en oud
het verhaal van de oude binnenvaart. Je
kunt historische schepen, de werkpaarden van onze vroegere economie, levensecht bekijken op de scheepshelling
en in de naastgelegen historische haven
alsook in de passantenhaven. Naast het
Theehuys met gezellig binnen- en buitenterras, is sinds kort een halte ingericht
voor een nieuwe attractie: de rondvaartboot.

Girls’ Day 2022
Meiden
van RSG Broklede op
bezoek bij LBP|SIGHT
in Nieuwegein
Op donderdag 7 april is Girls’
Day 2022. Het doel van Girls’
Day is om meisjes tussen de
10 en 15 jaar kennis te laten
maken met én te enthousiasmeren voor bèta, techniek en IT.
Ook dit jaar doet het Nieuwegeinse
LBP|SIGHT, advies- en ingenieursbureau op het gebied van bouw,
ruimte en milieu, weer mee. Meer
dan 30 meisjes van middelbare
school RSG Broklede uit Breukelen
komen bij het bedrijf op bezoek om
te leren over onder meer geluid en
trillingen, bouwfysica en duurzaamheid.
Een delegatie van jonge vrouwelijke adviseurs binnen LBP|SIGHT
treedt tijdens Girls’ Day op als
rolmodel om de meisjes van RSG
Broklede te inspireren en enthousiasmeren. Deze adviseurs werken
in de volle breedte van het bedrijf,
van specialist tot generalist, van
bouwakoestiek tot milieu.
Bèta tot leven laten komen
Door mee te doen aan Girls’ Day
wil LBP|SIGHT laten zien hoe belangrijk, interessant en dichtbij
bèta kan zijn: we hebben allemaal
11

te maken met de thema’s waar het
bedrijf zich mee bezig houdt. Hoe
kun je een schoolgebouw bijvoorbeeld verduurzamen? Wanneer
spreek je van geluidhinder? En hoe
zorg je voor voldoende ventilatie
en daglicht in een gebouw? Via
verschillende workshops waarin de
meisjes zelf ontwerpen, aan de
knoppen zitten of experimenteren
komen de onderwerpen tot leven.
Tijdens de lunch sluiten ook de andere vrouwelijke adviseurs van
LBP|SIGHT aan, om in gesprek te
gaan met de leerlingen van RSG
Broklede.
Voor de zevende keer
Dit jaar doet LBP|SIGHT voor de
zevende keer mee met Girls’ Day.
Volgens Janneke van der Weerd,
adviseur op het gebied van bouwfysica, bouwakoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid én
directeur van het bedrijf niet voor
niets: 'Binnen ons bedrijf werken al
best veel vrouwelijke adviseurs, de
verhouding is ongeveer 25% vrouwen
tegenover 75% mannen. Ik hoop dat
het aandeel vrouwen uiteindelijk
50% wordt. Voor ons bedrijf en voor
de hele technische sector is het
daarom belangrijk om meisjes op
jonge leeftijd al te inspireren.
Hopelijk dragen we zo bij aan een
nieuwe generatie vakkun-dige en enthousiaste vrouwen in deze mooie
sector.'

De Digitale Nieuwegeiner
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FIETSFOTO VAN DE WEEK
Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en Clarion
Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein vertellen elke
week met één Nieuwegeinse fietsfoto met bijschrift wat
hen bezighoudt of treft.
Clarion: 'We reageerden op het voorontwerp-bestemmingsplan Buizerdlaan. Want uit het verkeersonderzoek bij dat plan blijkt dat het autoverkeer vanwege de
nieuwe Lidl met maar liefst 25% toeneemt. En dat terwijl de gemeente Nieuwegein in 2019 (nota bene in de
zomervakantie!) op de Buizerdlaan al bijna 10.000 motorvoertuigen telde. Ook geven de parkeernormen van
de gemeente Nieuwegein aan dat 88 parkeerplaatsen
voldoende zijn, terwijl er 166 gepland staan. Hoezo de
fiets op 1?’

Fiets-Rommelroute
Batau-Noord maakt doorstart
Dit jaar wordt er weer een Fiets-Rommelroute georganiseerd in BatauNoord. Na de oproep voor nieuwe organisatoren hebben zich drie bewoners gemeld die voorlopig de organisatie op zich willen nemen. De rommelroute is zondag 3 juli van 11.00 tot
16.00 uur. Bewoners die mee willen
doen kunnen zich tot 1 juni aanmelden.
De laatste twee edities van de FietsRommelroute moesten door corona worden afgeblazen. Juist nu er weer ruimte
komt om dit leuke evenement een doorstart te laten maken zien, door omstandigheden, de vorige organisatoren zich
genoodzaakt het stokje over te dragen.
Op hun oproep in de laatste wijkkrant van
Batau-Noord kwam helaas geen respons.
Marloes Bos en René Hansen, respectievelijk voorzitter en bestuurslid van
Wijknetwerk Batau-Noord, en Olga
Hansen, eindredacteur/vormgever van
Wijkkrant Batau-Noord en mede-organisator van de rommelroutes van 2017,
2018 en 2019, vinden het initiatief te
waardevol om verloren te laten gaan voor
hun wijk. Zij hebben voor dit jaar de organisatie opgepakt en doen dat in
samenwerking met het wijknetwerk van
Batau-Noord.

Voorleeslunch,
dit keer op 20 april
i.v.m. Koningsdag
De mooiste, ontroerendste en
spannendste verhalen uit de
wereldliteratuur, maar ook
waargebeurde verhalen en
gedichten komen aan bod tijdens de voorleeslunch in de
bibliotheek De tweede verdieping. Normaal gesproken elke
laatste woensdag van de maand
in de bibliotheek, maar nu een
keer een weekje eerder, op
woensdag 20 april, in verband
met Koningsdag.

(verder lezen)
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Vrijwel elke laatste woensdag van
de maand van 11.00 tot 13.00 uur,
organiseert de bibliotheek de
maandelijkse voorleeslunch voor
ouderen. Na het voorlezen wordt
een heerlijke lunch geserveerd.
Dan is er tijd om met elkaar na te
praten en je eigen verhalen met
elkaar te delen.
Deelname aan deze voorleeslunch
is gratis voor leden. Nog geen lid?
Met een clubkaart (gratis, alleen
eenmalig € 7,00 administratiekosten) krijg je toegang tot alle
activiteiten! Meer informatie en
aanmelden via de agenda op de
website van de bibliotheek De
tweede verdieping.

De Digitale Nieuwegeiner

Video
Blik in vogelvlucht
op nieuwe trambaan
City Nieuwegein
Op 16 maart arriveerde op de bouwplaats van City Nieuwegein een enorme kraan. De indrukwekkende hijsinstallatie plaatste daar het nieuwe wissel van de trambaan precies op de plek
van bestemming.
‘Puzzelen op de vierkante centimeter, zo kun
je het plaatsen van een dergelijk groot wissel
het beste omschrijven. Het werk luistert
nauw en alles moet tot in de puntjes zijn
afgestemd om ervoor te zorgen dat alle onderdelen van het wisselcomplex naadloos op
elkaar aansluiten’ aldus de provincie
Utrecht in een bericht aan onze redactie.
Voor dit eerste videojournaal over het
tramproject in Nieuwegein vertelt technisch manager Herman Treurniet van het
trambedrijf provincie Utrecht over dit bijzondere werk en hoe het project voor de
vernieuwde tramlijn in City Nieuwegein er
momenteel voorstaat.
Het trambedrijf neemt je in de video mee
met actuele beelden van dit werk door
cameraman en drone piloot Jan Buteijn.
Vanuit vogelvlucht zie je de nieuwe trambaan schitterend mooi in beeld!

Ondersteuning
bij het gebruik
van laptop, tablet
en telefoon
in Dorpshuis Fort
Vreeswijk
We gebruiken steeds vaker een
smartphone, tablet of laptop om
met mensen te communiceren,
op de hoogte te blijven van het
nieuws of spelletjes te spelen.
Henk Bleeker is vrijwilliger bij
Dorpshuis Fort Vreeswijk en
helpt mensen bij het gebruik van
deze apparaten.
'Je kunt deze apparaten voor heel
veel verschillende dingen gebruiken, maar niet iedereen weet waarvoor en hoe je dat kan instellen.
Omdat ik er best wel wat vanaf
weet, kan ik mensen helpen en ze
misschien over de drempel helpen
om nieuwe dingen uit te proberen',
aldus Henk. Dankzij zijn jarenlange
ervaring in de IT heeft Henk veel
verstand van digitale middelen.
Henk kan helpen bij praktische zaken zoals het uitleggen van programma’s en apps, het installeren
van de DigiD app, of uitleggen hoe
14

je kan videobellen en berichtjes
versturen. Ook voor vragen over
het werken met diverse hulpprogramma’s in Windows, Android of
Mac omgevingen kun je terecht op
het spreekuur. Op eenvoudige en
geduldige wijze wordt het allemaal
uitgelegd. Het spreekuur is niet bedoeld voor het oplossen van technische problemen maar er kan
natuurlijk wel advies worden
gegeven.
Elke woensdag tussen 10.00 en
12.00 uur is Henk aanwezig in het
Dorpshuis. Je kunt gewoon langskomen en je vragen aan hem
stellen. Mocht Henk het antwoord
zelf niet weten, dan heeft hij een
groot netwerk met vele deskundigen die hem kunnen helpen met
het vinden van het juiste antwoord.

De Digitale Nieuwegeiner
JUBILEUMCONCERT
Ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van De Pianogroep

Nino Gvetadze
brengt werken van Schumann en Liszt

Zaterdag 9 april 2022
Dorpskerk Nieuwegein
Nedereindseweg 3, 3438 AA Nieuwegein

Aanvang 20:00 uur (kerk open 19:30)
Toegang voorverkoop
Toegang aan de zaal

-

-)

Kaartjes te bestellen via www.pianogroep.nl
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Lente-excursie met het IVN
naar Ameliswaard
Op zaterdag 10 april organiseert het
IVN, afdeling Nieuwegein-IJsselstein
e.o. een lente-excursie op landgoed
Amelisweerd in Utrecht. Amelisweerd
is een uniek gebied met een bijzondere flora en fauna. Het bos op het
landgoed is deels aangelegd in landschapsstijl.
Tijdens de excursie wandelen de deelnemers langs de beide landhuizen, Oud- en
Nieuw Amelisweerd. Ook gaat u als deelnemer kijken naar stinzenplanten en andere voorjaarsbloeiers, misschien staat
de bostulp nog in bloei. Ook wordt aandacht gegeven aan de vele verschillende
bomen en struiken.
Het verzamelpunt om te vertrekken is om
10.00 uur bij de parkeerplaats van Jack’s
Grillhouse in park Oudegein. De excursie
start om 10.30 uur op de parkeerplaats bij
Oud Amelisweerd aan de Koningslaan 9
in Utrecht.
Aanmelden in verband met de groepsgrootte is verplicht, dat kan door een
e-mail te sturen naar:
publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl.
Laat weten of je met de auto komt of wil
meerijden. Voor meer informatie tel.
0618426738. Deze excursie is gratis.

Omleidingsroutes op de
Zuidstedeweg zijn
aangepast
Dura Vermeer werkt in opdracht
van de provincie Utrecht aan de
vernieuwing van de trambaan en
tramhalte in City Nieuwegein.
Sinds 26 februari werken zij ook

aan het wegdek en het spoor op de
Zuidstedeweg. Daarom zijn er rijbanen afgezet en omleidingen ingesteld. Vanaf 17 maart verplaatsen de werkzaamheden naar de
andere kant van de weg.
De omleidingsroutes op en rond de
Zuidstedeweg zijn inmiddels
aangepast.

Je moeder in het zonnetje zetten op Moederdag?
Zo doe je dat!
Moederdag staat alweer bijna voor de deur en dat betekent dat het
weer tijd wordt om te zoeken naar een leuke verrassing. Het is
tenslotte fijn om je moeder eens goed in het zonnetje te zetten.
Maar hoe krijg je dat voor elkaar op deze speciale dag? Wij geven je
wat inspiratie en zetten wat leuke ideeën op een rij!
Bloemen
Is jouw moeder gek op bloemen? Dan mogen die eigenlijk niet ontbreken
op Moederdag. Je kunt ervoor kiezen om een bloemetje langs te brengen,
maar bloemen bezorgen op Moederdag is ook een leuke verrassing. Dit
zal ze misschien niet zo snel verwachten, waardoor de reactie wellicht
(verder lezen)
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad
Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het
verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk
eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en
de Prentbriefkaart van de week.

De kaart in het archief van deze week komt uit 1969:
de Dorpsstraat in Vreeswijk.
Links het huis dat gebouwd is als woning voor het
hoofd van de Openbare lagere school.
De uitgever van de kaart was Dijk en Zn. De drukker is
Jos Pe uit Arnhem en gedrukt in zwart/wit.

Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.

Eerste schets van de kantine die er gaat komen

Creatief bij Jut in Jut & Zo
Op 16 april kun je bij Jut & Zo een
paaskrans komen maken. Een paaskrans die ánders is. Een paaskrans
helemaal naar je eigen idee!
Er zijn heel veel verschillende materialen, zoals oase, mos, droogbloemen, wol,
vogeltjes, crêpepapier, paashazen en
eieren van hout en piepschuim, linten,
echt teveel om op te noemen. Geen krans
wordt hetzelfde.
Meld je aan via jutenzonieuwegein
@gmail.com, voor € 5,- maak jij ook een
prachtige krans!

Vreeswijk en Geinoord
zetten volgende stap
in het fusietraject
Op maandag 21 maart zaten de
besturen van sv Geinoord en
VSV Vreeswijk gezamenlijk om
de tafel om vervolgstappen te
zetten in het fusietraject tussen
beide verenigingen. Nu ook na
de tweede Buitengewone Algemene Ledenvergadering op
1 maart jl. door SV Geinoord
volmondig en unaniem ‘ja’ is
gezegd voor de fusie met VSV
Vreeswijk, lijkt alles in een
stroomversnelling te komen.
Op 1 maart jl. tijdens de ledenvergadering van VSV Vreeswijk hebben ook de leden en het bestuur
volmondig en unaniem ‘ja’ hebben
gezegd met de fusie met SV
Geinoord waardoor het samengaan een feit is geworden. Beide
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besturen laten in een verklaring
weten dat het nu tijd is om met
elkaar hard aan de slag te gaan,
zodat het seizoen van 2023-2024
van start kan worden gegaan als
nieuwe vereniging.
Voor aankomend seizoen zullen de
besturen en de verschillende op te
richten werkgroepen bekijken op
welke vlakken al kan worden samengewerkt, vooruitlopend op het
volledig samengaan van beide
voetbalverenigingen.
De naam van de club blijft nog
even in het ongewis maar
FC Nieuwegein lijkt een voor de
hand liggende naam te zijn, zo
gonst het in het dorp.

De Digitale Nieuwegeiner
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vindt het heel belangrijk dat iedereen om
hem heen het naar zijn zin heeft. Dit laat
zien wie Wim is, sociaal, empathisch en
betrokken. Zo heeft Wim ook altijd voor
‘zijn mensen’ gezorgd. Want zo zag Wim
zijn collega’s, hij stond voor en tussen hen
in. Wim probeert ook altijd goed te doen
voor anderen, in kleine en in grote dingen,
want wie goed doet, wie goed ontmoet, is
een bekende frase uit zijn vocabulaire.

Een Merwesteinse ode
aan een BM’er
die met pensioen gaat
Merwestein:
'Na heel wat jaren hard werken, zwemles geven, zorgen en zwoegen, mag
Wim Verweij van zijn pensioen gaan
proeven. We gaan Wim heel erg missen
en willen via deze weg één van de
boegbeelden van Merwestein een waardig afscheid geven. Een bekende Merwesteiner gaat met pensioen, dus hierbij een ode aan Wim.
Misschien ken je Wim Verweij wel, een
vriendelijke, inmiddels kale man, die met
een grote glimlach door Merwestein loopt.
Iedereen die hij tegenkomt groetend. De
kans dat jij zwemles hebt gehad van Wim
als je in Nieuwegein bent opgegroeid is
heel groot, want Wim heeft honderden,
nee, duizenden kinderen zwemles gegeven.

Historie
Wim wilde altijd al in het zwembad werken. Toen hij 16 jaar was deed hij de opleiding voor zwemonderwijzer in Utrecht
en hij haalde zijn diploma in 1977.
Stagelopen deed Wim in zwembad de
Pinguïn, toen gevestigd in Vreeswijk. Van
1978 t/m 1983 heeft Wim in verschillende
(buiten)baden gewerkt in Lopik en
Vleuten. De stap naar Merwestein kwam
in 1983 toen er een vacature werd uitgezet. Wim reageerde en werd toen een
Merwesteiner. Binnen Merwestein deed
Wim van alles, schoonmaken, toezicht
houden en zwemles geven. Zijn leidinggevende kwaliteiten vielen op en vanuit de
functie zwemonderwijzer groeide Wim
door naar ploegleider. In 1998 werd hij
Hoofd Zwemzaken bij Merwestein en deze
functie heeft Wim tot nu toe met verve
vervuld.
Persoonlijk
Wim is een mensen mens, iemand die
met veel gevoel met anderen omgaat. Hij

In functie
Ook al zat Wim boven in het ‘hok’ of het
‘aquarium’, hij bleef altijd betrokken bij het
werk beneden op de vloer. Hij stond geregeld met zijn benen in het water. Lesgeven, kinderen zwemvaardigheden leren,
het organiseren en presenteren van het
diplomazwemmen, Wim heeft het tot het
laatst met heel veel plezier gedaan. Hij
was altijd benaderbaar om even aan te
schieten voor zijn collega’s. Even koffiedrinken, binnenlopen, of iets vragen, het
kon altijd. De behoefte van zijn collega’s
stonden altijd heel hoog op zijn prioriteitenlijst.
Wim was niet bang om verantwoordelijkheid te dragen, dit heeft soms ook een
keerzijde als je in een zwembad werkt.
Gebeurtenissen die veel impact hebben
gehad op Wim, hebben hem gevormd in
zijn werkend leven. Ondanks de vracht die
hij hierdoor te dragen kreeg, is hij altijd respectvol, vriendelijk en zorgzaam gebleven. Gelukkig blijven de mooie momenten
de overhand houden en kan Wim samen
met ons terugkijken op een geweldig
werkend leven. Bezoekers, gasten, leskinderen en collega’s gaan Wim allemaal
heel erg missen. Maar we gunnen hem
een fijne tijd waarin Wim al zijn hobby’s
kan gaan uitoefenen zonder werkdruk.
Wim heel erg bedankt!

Voorjaarsdiner
in Dorpshuis Fort Vreeswijk

Fataal ongeluk pizzabezorger

Door Corona was het niet mogelijk om het jaarlijkse traditionele kerstdiner te organiseren in het Dorpshuis. Nu het
weer mogelijk is om samen te komen en samen te eten organiseren de vrijwilligers van Dorpshuis Fort Vreeswijk op
vrijdag 22 april een voorjaarsdiner.

De 16-jarige jongen die vorige week vrijdag rond 17.45
uur overleed doordat hij met zijn elektrische fiets onder een vrachtwagen kwam, was pizzabezorger bij
Domino’s. Het fatale ongeluk gebeurde op de Structuurbaan ter hoogte van de Marconibaan.

Tijdens een gezellig samenzijn genieten de aanwezigen
van een heerlijk diner. Het diner start om 17.00 uur. Je
bent vanaf 16.30 uur van harte welkom. Graag vooraf aanmelden via info@fortvreeswijk.nl of 0621664918.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er
op tijd bij. Deelname kost € 17,50,-. (N-pas € 10,-).

Het Cals College in IJsselstein, de school waar de jongen
op school zat, heeft afgelopen zondag haar aula ingericht
om de scholier te herdenken. Ook is een speciale hoek ingericht waar vrienden en iedereen die het wil samen kunnen zijn. Ook is er een condoleanceregister neergelegd.
De overleden jongen zou van Syrische afkomst zijn.
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Sven Banfi scoort met een fraaie sliding de
openingstreffer tegen De Meern, maar zijn ploeg
Geinoord zou toch met 1-2 verliezen

Sportief dagboek (22)

Hans van Echtelt: ‘Het is Geinoord niet
gelukt om tegen titelkandidaat De Meern de
winst te pakken. Op een zonovergoten
Parkhout werd met 1-2 verloren waar een
gelijkspel voor de formatie van Gerrit
Plomp meer dan verdiend geweest zou zijn.
Na de fraaie openingstreffer van Sven Banfi
kwamen de gasten snel weer langs zij via
Gendrich Sille en deze speler zou na rust
ook de winnende treffer op zijn naam brengen. In de laatste minuut was aanvoerder
Michel van der Valk dicht bij de 2-2 maar
de doelman van de gasten kon ternauwernood via zijn dijbeen redding brengen en
daarmee de volle winst voor De Meern
veiligstellen.’
‘Komende zaterdag staat de return van de
Nieuwegeinse derby op het programma
wanneer JSV op Galecop als gastheer van
Geinoord fungeert. De heenwedstrijd werd
destijds met 7-0 door de ploeg van Plomp
gewonnen, JSV bleef tot nu toe puntloos in
dit seizoen.’
‘Zelf was ik afgelopen zaterdag aanwezig
op de boekpresentatie van de biografie van
voormalig FC Utrecht-trainer Bert Jacobs in
Zandvoort’

Benefietconcert
Blauwe Vogel ’74
om kinderen
met functiebeperking
te leren zwemmen
in Merwerstein
Op 22 april organiseert Stichting
Vrienden van Blauwe Vogel ’74
samen met Harmonieorkest
Vleuten en Cultuur19 een bijzonder
benefietconcert voor Stichting
Blauwe Vogel ’74. De Blauwe
Vogel ’74 biedt kinderen met een
functiebeperking of een speciale
eigenschap de mogelijkheid om
onder deskundige begeleiding te
(leren) zwemmen in zwembad Merwestein. Sponsors dekken de kosten, dus de kaartopbrengst gaat
volledig naar dit mooie doel.

Pianiste Marina Grigorowitsch
en saxofoniste Floor Wittink treden op met een mooi, verrassend
en spetterend programma van
(licht) klassieke muziek. Romantische melodieën van Piazzolla uit
Italiaanse films en de beroemde
componist Chopin wisselen zij af
met vrolijk swingende muziek uit
de twenties en meeslepende
stukken van Rachmaninov en
Itturalde. Marina en Floor hebben
hun sporen in het Nederlandse
professionele muziekleven ruim
verdiend en zetten zich in graag in
om er een onvergetelijke avond
van te maken.
In het voorprogramma speelt het
G-orkest (muzikanten met een
functiebeperking) van Hamonieorkest Vleuten. Extra bijzonder is
dat de artiesten ook samen met het
G-orkest zullen optreden. Compliance Factory is hoofdsponsor
van dit concert. Daarnaast sponsoren Rotary Club Haarzuylens,
Mixed Lions club Utrecht Novum
en Lions Club Utrecht Host.

FOTO: NAOMI WILLING

Hans van Echtelt schrijft iedere week
zijn ‘Sportief Dagboek’ op De Digitale
Stad Nieuwegein. Hans is een getogen
Vreeswijker en houdt van voetballen,
houdt van sport. Schreef jaren lang
voor het Utrechts Nieuwsblad.
Ieder weekend vind je hem langs de
sport-velden in Nieuwegein, nu voor
De Digitale Stad Nieuwegein en
De Digitale Nieuwegeiner.

Aanstaande zondag
is er gratis soep van de fiets,
bedoeld voor mensen
die het nodighebben.
Robin food staat
van 14.00 tot 16.30 uur
aan de Bankstede.
Je bent van harte welkom!
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Het concert vindt plaats op vrijdag
22 april om 20.00 uur in de CultuurCampus, Burchtpoort 5 in
Vleuten.
Toegangskaarten kosten € 17,50
(inclusief pauzedrankje) en zijn te
bestellen via de website van de
Stichting Vrienden van Blauwe
Vogel ’74.
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Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven, een wereld vol
verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse gebeurtenissen of over het dagelijks
leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan door Kim, mensen
uit haar leven en andere Nieuwegeiners.

Kim: ‘De richtlijnen zijn in adviezen veranderd. We mogen weer alles doen. Wat stond of staat bovenaan jouw lijstje? Wie heb je
bezocht of wat heb je gedaan? Helaas, vlak nadat de richtlijnen werden opgeheven, werd ik geveld door wat ik twee jaar buiten de
deur heb kunnen houden. Laat mij nog maar even binnen!’

Wat vergoedt een
rechtsbijstandverzekering?
De meeste mensen hebben weleens van
een rechtsbijstandverzekering gehoord. Toch weet lang niet iedereen
wat deze verzekering precies in houdt.
Mensen die deze verzekering afsluiten
zijn verzekerd van juridische hulp bij
een conflict. Sommigen denken dat zij
bij ieder conflict juridische hulp krijgen als zij een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten, maar dat is niet
het geval.
Zo ziet de basisdekking eruit
Hierboven haalden we al kort aan dat een
rechtsbijstandverzekering uitkomst biedt
in het geval van een conflict. Voordat je
deze verzekering afsluit, moet je allereerst
weten dat hij uit een basisdekking bestaat.
Dankzij deze dekking ben je verzekerd
van:
• Juridische hulp als je getuige bent bij
een strafzaak.

• Juridische hulp als je verdacht wordt
van een verkeersovertreding waarbij iemand anders gewond raakt of overlijdt.
• Juridische hulp als je een borgsom moet
betalen in het buitenland.
• Soms: een schadevergoeding als iemand
niet kan betalen.
Er zijn overigens een aantal situaties die
niet verzekerd zijn via de basisdekking. Zo
hoef je niet bij een verzekeraar aan te
kloppen voor een conflict dat ontstaat of
verwacht wordt voordat de verzekering
begint. Je bent bovendien niet verzekerd
voor een conflict dat ontstaat binnen de
wachttijd van de verzekering. Tot slot heb
je niets aan een rechtsbijstandverzekering
bij scheiding.
Aanvullende dekking(en)
van een rechtsbijstandverzekering
Wie een rechtsbijstandverzekering afsluit,
krijgt niet alleen te maken met de basisdekking. Bij de meeste verzekeraars moet
je namelijk ook minimaal één aanvullende
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dekking kiezen. De dekkingen kunnen per
verzekeraar verschillen, maar komen in
grote lijnen overeen. Zo kun je vaak kiezen voor dekkingen als werk & inkomen,
consument & wonen, verkeer en fiscaal &
vermogen. Kies overigens nooit lukraak
voor een aanvullende dekking, maar verdiep je hier eerst goed in. Wil je verzekerd
zijn van juridische hulp als je ontslagen
wordt? Dan biedt de dekking werk & inkomen uitkomst. Wanneer één aanvullende
dekking in jouw ogen niet voldoende is,
kun je twee of meer aanvullende dekkingen afsluiten. Op deze manier ben je vrijwel altijd verzekerd van juridische hulp
als je een rechtsbijstandverzekering afsluit.
Hoe zit het met de wachttijd?
Een verzekering gaat vaak direct in nadat
je hem hebt afgesloten. Toch is dit bij een
rechtsbijstandverzekering niet altijd het
geval. Bij deze verzekering kun je namelijk
te maken krijgen met wachttijd. Dit houdt
in dat je in bepaalde situaties niet direct
verzekerd bent. In dat geval heb je pas na
een x-aantal maanden recht op juridische
hulp.
Er zijn overigens ook situaties waarin
geen wachttijd geldt. Zo ben je bijvoorbeeld direct verzekerd van juridische hulp
bij een geschil over een overeenkomst die
tijdens een verzekering is gesloten. Dit is
eveneens het geval bij een geschil in het
verkeer en letselschade. Je bent bovendien
verzekerd van juridische hulp zonder
wachttijd als je een nieuw verzekering afsluit die aansluit op een eerdere rechtsbijstandverzekering en het betreffende
geschil hierop verzekerd zou zijn.
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Popkoor Hold the Line houdt
open les
Popkoor Hold the Line houdt op dinsdag 5 april van 20.00 tot 21.30 uur een
open les voor enthousiaste zangers in
het Kunstencentrum van De Kom.
Tijdens de les komen ook zangtechnische aspecten als stemtraining en ademtechniek aan bod.
Het swingende koor studeert, onder leiding van Raimond Metting, songs in uit
een breed repertoire dat varieert van disco- en rocknummers uit de vorige eeuw
tot de hits van nu.
De afgelopen jaren is het koor enorm gegroeid, maar nog altijd zijn nieuwe leden
welkom. Iedereen vanaf 18 jaar die van
samen zingen houdt, kan het Popkoor
komen versterken. Geïnteresseerden
kunnen tijdens de open les proberen of
het Popkoor bij hen past en alvast wat
tips voor hun stem inwinnen bij de docent.
Voor meer informatie kun je een e-mailtje
sturen naar:
raimondmettingmusic@gmail.com
of kom gewoon langs op dinsdag 5 april
om 20.00 uur.

Lustrumconcert
van De Pianogroep
met de bekende pianist
Nino Gvetadze
De Pianogroep is een groep van
ongeveer 20 enthousiaste amateurpianisten in de regio Nieuwegein-Houten die regelmatig
gezellige avonden organiseren
bij de leden thuis, om in informele sfeer samen te musiceren.
In 2020 bestond deze groep 25
jaar. Het geplande lustrumconcert
kon toen helaas niet doorgaan
vanwege de coronapandemie.
Nu de situatie weer lijkt te verbeteren wil men dit 25 jarig jubileum niet ongemerkt voorbij laten
gaan en organiseren wij op zaterdagavond 9 april 2022 een bijzonder concert waar Nino Gvetadze
zal optreden met werken van o.a.
Liszt en Schumann.
Nino Gvetadze is een internationaal beroemde pianiste die vele

Fiets-Rommelroute
Batau-Noord
(vervolg van pagina 13)

Gesigneerde CD winnen
Zondag 24 april speelt Lavinia Meijer haar show
'Untitled 2' in DE KOM. Om dit te vieren mag DE
KOM één gesigneerde cd weggeven aan een
gelukkige bezoeker.
Laat in de reacties weten waarom deze cd in jouw
muziekcollectie thuishoort of tag iemand die deze cd
verdient. De winnaar krijgt voorafgaand aan de
voorstelling bericht!
Nog geen kaartjes? Bestel ze hier! dekom.nl/lavinia

Tijdens de rommelroute kunnen
bewoners hun tweedehands of
zelfgemaakte spullen te koop
aanbieden. Dat mag alleen vanaf
eigen terrein, zoals de tuin, oprit,
garage, schuur of eventueel vanuit huis. Deelname aan de rommelroute is gratis, maar men
moet zich vooraf wel aanmelden
bij de organisatie. Commerciële
verkoop is niet toegestaan.
Bezoekers aan de rommelroute
kunnen fietsend of lopend de
deelnemende adressen langs
gaan met behulp van een routekaartje. De verkooppunten zullen
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prijzen in de wacht gesleept heeft
waaronder een 2e prijs op het
Internationale Franz Liszt concours Utrecht 2008, inclusief de
Persprijs én de Publieksprijs. Zij
wordt alom gewaardeerd voor haar
zeer subtiele en melodieuze manier van spelen en treedt regelmatig op in binnen- en buitenland,
zowel als solist, maar ook met haar
pianotrio en met orkest.
Het concert vindt plaats in de
Dorpskerk, Nedereindseweg 1-3.
Aanvang 20.00 uur.
Zaal open 19.30 uur.
Toegang € 22,50 in de voorverkoop
via website: www.pianogroep.nl.
Aan de zaal € 25,-.
Na afloop is er mogelijkheid om
onder het genot van een drankje
en een hapje nog wat na te praten.
Het aantal beschikbare plaatsen
zal worden bepaald door de op dat
moment geldende coronamaatregelen.

herkenbaar zijn aan door de organisatie te verstrekken posters
en hopelijk aan de gezellige versiering en sfeer.
Bewoners van Batau-Noord die
mee willen doen met de rommelroute kunnen zij zich voor 1 juni
aanmelden via rommelroutebatau-noord@outlook.com.
Info, deelname en locaties
Meer informatie over aanmelden,
deelname, de locaties en spelregels van de Fiets-Rommelroute
is binnenkort te vinden op de facbookpagina Fiets-Rommelroute
Batau-Noord. Het evenement is
ook te volgen via de nieuwe website van het wijknetwerk
www.wijknetwerkbataunoord.nl.

De Digitale Nieuwegeiner

KENNISMAKINGSDAGEN
ZATERDAG 26 MAART
& ZATERDAG 9 APRIL
KOM JIJ LANGS?
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WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?
Vraag je je wel eens af wat dat nu weer voor plant of onkruid is in Nieuwegein?
Of wat dat voor een paddenstoel is? Of wat daar kruipt of vliegt?
De Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere week een
plantje, zwammetje of beestje dat je ergens kunt tegenkomen.
Udo heeft ook een eigen website.
Udo: 'De vroegst bloeiende sierkers is in Nieuwegein al een week uitgebloeid,
en ik heb daarop geen enkele bij kunnen ontdekken, zelfs geen hommel. Het
was er blijkbaar te vroeg voor. Deze week is het anders: er bloeit van alles, en
de koninginnen van veld-, akker- en weidehommel zoemen bedrijvig rond op
alle plaatsen waar planten en bomen in bloei staan.'
'De hommelkoningin Heeft heel wat te doen. Een nest moet worden ingericht
(diep in de grond) en er moeten wat eitjes worden gelegd en uitgebroed. Uit die
eitjes komen in eerste instantie werksters, zodat die de zware taak van de
koningin over kunnen nemen: zij gaat zich dan toeleggen op eten en eitjes
leggen. Na halverwege april kan er dan worden ingebroken door een
koekoekshommel, die de koningin (soms) verjaagd en meestal doodsteekt, waarna de koekoek eitjes gaat leggen en daarvan de
verdere verzorging overlaat aan de werksters van de vorige koningin.'
'De koekoekshommel heeft meestal een voorkeur voor een bepaalde soort en lijkt daar ook op. Niet helemaal, maar kennelijk
genoeg. Een daarvan, de vierkleurige koekoekshommel, heeft veel weg van een weidehommel maar van die vier kleuren valt niet
alles te zien, want het roodbruine uiteinde van het beestje blijft meestal verborgen voor de beschouwer.'

Hulp bij
‘Mijn Puber en Stress’
Veel jongeren zeggen regelmatig
stress te ervaren. Daarnaast heeft de
afgelopen coronaperiode het er niet
makkelijker op gemaakt voor pubers
en hun ouders. Jongeren geven aan
last te hebben van piekergedachtes.
Ze ervaren tijdsdruk. Willen het graag
goed doen. Of geven aan juist minder
of niet meer gemotiveerd te zijn.
Maar hoe kun je als ouder je kind het
beste ondersteunen? Waar moet je rekening mee houden en hoe houd je het thuis
gezellig? Waar kun je terecht voor hulp?
Op dinsdagavond 5 april verzorgt Santé
Partners in samenwerking met GGD regio
Utrecht de webinar ‘Mijn puber en
stress’.
Aan de orde komt o.a.
• Hoe werkt het puberbrein?
• Welke rol speelt stress?
• Hoe ga je in gesprek met je puber?
• Welke stress hoort bij puber zijn? En
wanneer spreek je van ongezonde stress?
De webinar is gratis en bedoeld voor
ouders uit de gemeenten Houten,
Nieuwegein, IJsselstein en Lopik.
Aanmelden kan via de volgende link.

Cel- en werkstraf
voor Nieuwegeiner
na steekincident
om legoblokje
Een 44-jarige man uit Nieuwegein moet voor het steken van
een 70-jarige vrouw en haar
zoon in het restaurant van het
park Hof van Saksen in Nooitgedacht (Drenthe) een werkstraf
van 120 uur uitvoeren. Daarnaast legde de rechter de man
een celstraf van 180 dagen op,
waarvan 169 dagen voorwaardelijk. De man heeft elf dagen in
voorarrest gezeten. Dat betekent dat hij niet terug de cel in
hoeft, zo laat RTV Drenthe weten.
Het 70-jarige slachtoffer liep een
steekwond op die met acht hechtingen moest worden gedicht. Haar
zoon liep een slagaderlijke bloeding op. Het incident gebeurde op
29 juni 2019 na een ruzie tussen
twee kinderen om een legoblokje.
Het jongetje gaf daarna de moeder
van het meisje een grote mond.
Het kind werd daarop door de
vrouw gecorrigeerd: ‘Houd je bek’.
Glazen en legoblokjes
door de lucht
Even leek de zaak gesust, maar
toen de familie van het meisje het
restaurant verliet, sprak de moeder
van het jongetje het meisje nogmaals aan. Beide ouders bemoeiden zich ermee en de situatie liep
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uit in een totale chaos. Er werd gevochten en de glazen en legoblokjes vlogen in het rond. Daarbij stak
de 44-jarige man uit Nieuwgein, de
vader van het jongetje, met een
mes waarmee hij op dat moment
zat te eten.
Niet vervolgd
De beide ouders van het jongetje
werden opgepakt. Het Openbaar
Ministerie (OM) vervolgde de
moeder niet vanwege te weinig
bewijs, waardoor alleen de vader
terechtstond. De rechter rekende
de man vooral aan dat dit incident
in een openbare ruimte gebeurde,
voor de ogen van andere gasten en
ook jonge kinderen. Een gezin zei
later dat het geen kant op kon,
omdat hun kindje vastzat in een
kinderstoeltje.
Het OM eiste twee weken geleden
een hogere werkstraf van 180 uur.
De rechter hield meer rekening
met het tijdsverloop. Ook is de
man niet eerder veroordeeld voor
een geweldsfeit. Hij moet wel de
slachtoffers in totaal bijna 3.000
euro betalen.
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Verschillende manieren
om je bedrijf
succesvol te laten groeien
Ondernemen is een van de leukste
dingen die er is, maar het is ook ingewikkeld. Het starten van een onderneming is een hele opgave en er
zijn verschillende zaken waar je op
moet letten. Maar hoe zorg je er
nou voor dat je onderneming succesvol groeit?
Neem goed personeel aan
Wil je een succesvolle groei voor je onderneming realiseren? Dan is het
noodzaak om personeel aan te nemen
met de benodigde vaardigheden en
met veel motivatie. Het betekent niet
dat de mensen die je aanneemt voor
altijd bij je onderneming zullen blijven. Wanneer je bedrijf in de toekomst
groeit, is er een grote kans dat je ander
personeel nodig hebt. Iedere werknemer van je onderneming moet mee
willen groeien. Neem niet zomaar
iedereen aan, kijk naar de vaardigheden van de sollicitanten. Sluiten de
vaardigheden aan op de missie en visie
van je onderneming?

Bereken nu je tuinlabel
en maak kans
op een tuinbon
Hoe groen is jouw tuin? Bereken
eenvoudig jouw tuinlabel en ontdek
hoe goed jouw tuin bijdraagt aan
een groene toekomst. Het tuinlabel
is te vergelijken met het energielabel, alleen dan voor je tuin. Hoe
‘groener’ jouw tuin, hoe beter je label. Ook Nieuwegein doet weer mee
aan deze winactie.
Het belang van een groene tuin
Steeds vaker krijgen we te maken met
extreem weer: hoosbuien, hitte en
lange droge periodes. Met kleine aanpassingen kunnen we de gevolgen van
deze weersextremen verminderen.
Haal bijvoorbeeld wat tegels uit de tuin
en vervang ze voor groen. Hierdoor
warmt je tuin minder op, zakt regenwater makkelijk weg in de bodem en
voorkom je wateroverlast. Met extra
groen help je ook dieren zoals vogels,
bijen en vlinders.
Tuinlabel: hoe scoort jouw tuin?
Op klimaatklaar.nl kun je voor jouw tuin
het tuinlabel berekenen. Het label geeft
inzicht hoe goed jouw tuin scoort. Na
het berekenen van jouw tuinlabel krijg
je tips om aan de slag te gaan om je
tuinlabel te verbeteren en jouw tuin
nog groener te maken. Vul jouw
e-mailadres in en ontvang jouw persoonlijke tips direct op jouw mail.

Winactie
Inwoners van Nieuwegein die deelnemen aan het Netwerk Water & Klimaat
maken in de periode van 1 april tot
31 mei kans op een Nationale Tuinbon
ter waarde van 25 euro met het berekenen van hun tuinlabel. Op klimaatklaar.nl zijn de voorwaarden van de actie te vinden.
De deelnemende gemeenten zijn:
Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein,
Lopik, Montfoort, Nieuwegein,
Oudewater, Stichtse Vecht, Utrechtse
Heuvelrug, Utrecht, Wijk bij Duurstede,
Woerden en Zeist.
Netwerk Water & Klimaat
Klimaatklaar is een initiatief van het
Netwerk Water & Klimaat. In dit netwerk werken 14 gemeenten uit de
regio Utrecht Zuidwest, provincie
Utrecht, Hoogheemraadschap de
Stichtse Rijnlanden en Veiligheidsregio
Utrecht samen aan een gezonde,
aantrekkelijke en leefbare fysieke
omgeving voor iedereen in de regio.
We richten de regio nu en in de
toekomst waterrobuust en klimaatbestendig in en maken haar bestand
tegen de gevolgen van wateroverlast,
bodemdaling, droogte, hitte en overstroming. Dat bereiken we door slim
samen te werken, kansen te benutten,
te leren en te innoveren.
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Investeer
Wanneer je net begint met ondernemen zul je moeten investeren. Je hebt
wellicht een bedrijfsauto nodig of een
website om klanten te kunnen ontvangen. Het maken van een professionele
website kost behoorlijk veel geld. Je
kunt als ondernemer eigen vermogen
gebruiken voor het financieren van
deze investeringen. Het gebruik van
eigen vermogen is de goedkoopste
manier om investeringen te financieren. Niet iedere beginnende ondernemer heeft eigen vermogen en
moet er gekeken worden naar een andere oplossing.
Het aanvragen van een zakelijk krediet
is de ideale oplossing daarvoor en het
hoeft helemaal niet duur te zijn. Je betaalt met een zakelijk krediet alleen
rente over het opgenomen geldbedrag.
Je moet wel opletten, want het rentepercentage kan ieder jaar veranderen.
Je kunt zelf bepalen hoeveel je iedere
maand aflost en je kunt wanneer je
aflost weer opnieuw geld opnemen.
Het aflossen met een zakelijk krediet is
eenvoudig en vaak zijn hier geen boetes aan verbonden. Wanneer je het zakelijke krediet wilt opzeggen kan dat
direct, maar moet de openstaande
schuld worden terugbetaald.
(verder lezen)
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Zwaar gewonde
bij ernstig ongeluk
op de A.C. Verhoefweg
Bij een ernstig ongeluk op de
A.C. Verhoefweg ter hoogte van kruising met de Batauweg en de Symfonielaan is woensdagochtend rond
10.00 uur minstens één person gewond geraakt. Er wordt gesproken van
een zwaar gewonde. Een auto schoot
over de kruising, ramde twee verkeerslichten en eindigde met de neus
in de sloot.
De gewonde is door het aanwezige ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen en vervoerd naar het ziekenhuis. Door het ongeval waren meerdere
hulpdiensten opgeroepen waaronder een
traumahelikopter. Ook de brandweer assisteerde bij de inzet. De politie sloot de
omgeving van het ongeluk af en toezichthouders van de gemeente regelden het
verkeer op de kruising.
Omstanders laten weten dat meerdere
voertuigen betrokken waren bij het
ongeval en dat er meerdere ambulances
aanwezig waren op de plek van het ongeluk.
Hoe het ongeluk precies heeft kunnen
gebeuren is niet duidelijk. De auto is
door een bergingsbedrijf opgehaald. Vermoedelijk reed de bestuurder van de auto
op de A.C. Verhoefweg in de richting van
de A12. De politie doet onderzoek.

Taalvrijwilligers
gezocht
die (Oekraïense)
vluchtelingen helpen
met het leren van
de Nederlandse taal
In Nieuwegein wonen veel
mensen die de Nederlandse
taal nog niet goed beheersen.
Op dit moment telt de Taalbrigade NT2 48 nationaliteiten. Het
aantal mensen dat graag zo
snel mogelijk Nederlands wil
leren, stijgt met de dag. Onder
hen veel Oekraïense vluchtelingen.
Bibliotheek De tweede verdieping
is daarom dringend op zoek naar
mensen die met hen op een laagdrempelige manier willen oefenen
met de Nederlandse taal.
Als Taalvrijwilliger kom je iedere
dinsdag- en/ of vrijdagochtend
van 09.30 - 11.45 uur naar de
bibliotheek om daar, een-op-een
of in kleine groepjes, te oefenen
met het lezen en spreken in het
Nederlands. Hiervoor maak je onder meer gebruik van de boeken,
tablets en computers in de bibliotheek.
'We werken met de methode
Spreektaal, die speciaal ontwikkeld is voor vrijwilligers zonder
leservaring. We vragen van jou
een duidelijke uitspraak van het
Nederlands, veel geduld en interesse in andere mensen. Je krijgt
er gezelligheid, (internationale)
contacten en zingeving voor
terug’ aldus de organisatie.
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Elke eerste vrijdag van de maand
organiseert de bibliotheek van
09.30 - 11.00 uur een themabijeenkomst rondom inburgering,
(positieve) gezondheid en Nieuwegein. Aansluitend vindt er van
11.00 – 12.00 uur een vrijwilligersbijeenkomst plaats in het
kader van evaluatie, scholing en
verdieping.
Interesse?
Neem dan contact op met Gina
van den Berg: g.vandenberg@detweedeverdieping.nu

Verschillende
manieren om je bedrijf
succesvol te laten
groeien
(vervolg van pagina 28)
Zakelijke lening
Een zakelijke lening bij Floryn is
ook ideaal voor het doen van een
grote investering voor je onderneming. Je kunt met een zakelijke
lening in een keer het geld verwachten op je rekening en je kunt
dat in een keer investeren. Daarnaast bepaal je zelf de looptijd
van de zakelijke lening en kan dit
tot maximaal 5 jaar. Een groot
voordeel vergeleken met het zakelijke krediet is dat je rente vaststaat. De rente kan niet veranderen in de looptijd van je lening en
je weet zo precies waar je aan toe
bent.
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Vrouwen
in de meerderheid
in Nieuwegeinse
gemeenteraad
In de Nieuwegeinse gemeenteraad zitten nu meer vrouwen dan mannen.
Voor de verkiezingen was dit nog niet
het geval. Dat blijkt uit cijfers van
Stichting Stem op een Vrouw, in kaart
gebracht door datapersbureau LocalFocus.
In de nieuw verkozen Nieuwegeinse
gemeenteraad zitten nu 17 vrouwen (51,5
procent), tegenover 16 mannen. De situatie vóór de verkiezingen van dit jaar was
anders. Toen zaten er nog 13 vrouwen
(40,6 procent) tegenover 19 mannen in de
Nieuwegeinse raad.
Gemeenteraad Nieuwegein
na de verkiezingen van maart 2022
De voltallige raad bestaat uit
• GroenLinks: Alma Feenstra, Jelle
Doosje, Marilene Gathier, Rien van
Keulen, Pouwel van de Siepkamp, Julian
Vosseberg
• VVD: Ellie Eggengoor, Marco Diekstra,
Johan Gadella, Jan Kupers, Anastasia
van der Lugt, Kelly Vizee
• PvdA: Vincent van Esch, Leila Assalmi,
Emiel Holtermann, Marianne Spalburg
• VSP: Geert Zondag, Sander Feenstra,
Arnold Houwer, Robert Scholten
• D66: Tom Verhoeve, Valga Lamur,
Hanny Plomp van Rheenen
• Lokale Vernieuwing:Heleen Peters,
Victor Goulmy, Yannick Jean
• CDA: Jan Kuiper, Helen Adriani
Wempe, Gerben Horst
• ChristenUnie: Madelon Voorthuijsen de
Boer
• De Unie: Aoife Derriks
• Ieders Belang: Jacqueline Verbeek
• Stadspartij Núwegein: Haseena
Bakhtali
Landelijk
In de nieuw verkozen gemeenteraden is
37 procent van de raadsleden vrouw.
Waar tot voor kort vrouwen in vrijwel elke
raad in de minderheid waren, zijn steden
bezig aan een inhaalslag: in de 70 grootste gemeenten steden is nu gemiddeld
41 procent van de raadsleden vrouw.
Door heel Nederland, en over het hele
politieke spectrum, zijn in totaal 459
vrouwen extra verkozen. 90% van hen
komt de raad in in plaats van een hoger
geplaatste man.

Fietsersbond Nieuwegein
Autoverkeer
op de Buizerdlaan
neemt met kwart toe
door nieuwe Lidl
In 2030 rijden op de Buizerdlaan ruim
12.000 motorvoertuigen per etmaal,
2792 meer dan nu. De nieuwe Lidlvestiging zorgt voor deze ‘verkeersgeneratie’ zoals het voorontwerpbestemmingsplan wollig beschrijft.
De Fietsersbond in Nieuwegein vindt
dit onacceptabel.
Al eerder stuurden de Fietsersbond de o
ntwikkelaar en de gemeente een aantal
aanbevelingen en suggesties. ‘Helaas zijn
deze niet meegenomen in het voorontwerp.
Sterker nog, het aantal parkeerplaatsen bij
de Lidl is in het voorontwerp nog verder
gestegen, namelijk tot 166’ aldus Clarion
Wegerif van de Fietsersbond.
Beweegvriendelijke vormen
van mobiliteit
In de in 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsvisie, Mobiliteitsvisie
en Mobiliteitsprogramma wordt ingezet
op een omslag naar beweegvriendelijke
vormen van mobiliteit, en een prioriteitsvolgorde waarin fietser en voetganger
op één staan en de particuliere auto pas
op vier. Ook staat in het Mobiliteitsprogramma dat het (sluip)verkeer op de wijkwegen teruggedrongen moet worden. Het
past dus niet in het beleid om een vestiging met zoveel autoparkeerplaatsen, die
zoveel extra autoverkeer genereert, toe te
staan.
Wegerif: ‘Ook werd tijdens de informatiebijeenkomst gesproken over een toename
van het autoverkeer op de Buizerdlaan van
10%; uit het verkeersonderzoek blijkt echter
dat een toename van 25% wordt verwacht
op de Buizerdlaan in 2030. In het voorontwerp wordt hier een zeer ondoorzichtige
passage aan gewijd namelijk ‘een verkeersgeneratie van 2792’’
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Het verkeersonderzoek is duidelijk over de
toename van het autoverkeer: het aantal
motorvoertuigen op de Buizerdlaan (9459
per etmaal, nota bene in de schoolvakantie van zomer 2019 gemeten!) stijgt door
de planontwikkeling naar 12.013 in 2030.
Hierbij is uitgegaan van een autonome
toename van het autoverkeer van 0,8%.
Het overgrote deel van de toename van
het autoverkeer is te wijten aan de Lidlvestiging.
Parkeerplaatsen:
tweemaal zoveel als de norm
De Fietsersbond is niet tegen een verhuizing van de Lidl naar de Buizerdlaan. De
huidige vestiging aan de Kauwenhof levert
te veel overlast voor omwonenden op.
Ook zijn de fietsvoorzieningen daar ver
beneden peil. Wegerif: ‘We zijn wel tegen
het grote aantal parkeerplaatsen bij de Lidl
dat is voorzien aan de Buizerdlaan: 166. Het
CROW berekent een autoparkeerbehoefte
van 86 plaatsen en de gemeente Nieuwegein
een aantal van 88 plaatsen voor een vestiging van deze grootte, dat is slechts de helft
van het aantal voorgenomen parkeerplaatsen. Het grote aantal van 166 zal een autoaantrekkende werking hebben die schadelijk
is voor aanwonenden van de Buizerdlaan en
voor fietsers langs de Buizerdlaan.’
Langs de Buizerdlaan zijn geen vrijliggende fietspaden en is de maximumsnelheid 50 km/uur. Dit zorgt voor een onveilige situatie voor fietsers, die met de
toename van het autoverkeer alleen maar
groter zal worden. Op de Buizerdlaan
gebeuren ook relatief veel ongevallen, net
als op andere wijkwegen in Nieuwegein.
De toename van het autoverkeer op de
Buizerdlaan met een kwart van het huidige al veel te grote aantal motorvoertuigen
is voor de Fietsersbond in Nieuwegein dan
ook onacceptabel. ‘Ook zal de toename zorgen voor extra luchtvervuiling en geluidsoverlast en ontbreekt duurzaamheidsbeleid
(verder lezen)
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Doe mee!
Geincafé Zuid
Een positieve uitdaging, creativiteit, op zoek
naar nieuwe dingen. Voor velen een combinatie.
Een ding is zeker, het is van invloed op ieders
leven.
Kom en doe en denk mee! Laat je informeren of
geef informatie.

Bewegen werkt!
!Deze keer staat in teken van

Bewegen werkt .
Fysiotherapeuten Eefke Wind en Elfriede Groeneweg van Fysiotherapie Zorgplein
Zuid zullen je op een leuke en verrassende manier informeren over hoe belangrijk
bewegen is, en hoe toe te passen in je dagelijks ritme!

Maandag 4 april 13.00-15.00 uur

Kom ook en doe mee!
Bewegen werkt!
Waarom is bewegen gezond? Hoe intensief en hoeveel moet je bewegen? En waar
moet je op letten tijdens bewegen?
Fysiotherapeuten Eefke Wind en Elfriede Groeneweg van Fysiotherapie Zorgplein Zuid
zullen u antwoord geven op onder andere deze vragen en tijdens een leuke
beweegquiz komt u nog veel meer te weten over het belang van bewegen voor uw
gezondheid.
Opgeven kan door een mail te sturen naar Jaimy: jvanderveeken@movactor.nl .
Cobie Smith en Ellen Jansen,
beiden woonachtig in Nieuwegein Zuid
Jaimy van der Veeken (Buurtverbinder Buurtplein Zuid).
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Jeroen Graafland

Fietsersbond Nieuwegein
Autoverkeer
op de Buizerdlaan
neemt met kwart toe
door nieuwe Lidl
(vervolg van pagina 31)
bovendien bij het aspect mobiliteit’ aldus de
Fietsersbond op hun website.
Te weinig garanties
‘Wij vinden dat het huidige voorontwerpbestemmingsplan veel te weinig garanties
biedt om een ongebreidelde groei van het
autoverkeer op de Buizerdlaan tegen te
gaan. Ook staan er in het voorontwerp geen
maatregelen om fietsers te beschermen, bijvoorbeeld door het aanleggen van vrijliggende fietspaden. Waarom is er wel voorzien
in een parallelstraat langs de Buizerdlaan
met parkeerplaatsen en niet in de aanleg
van vrijliggende fietspaden door de ontwikkelaar?’
‘Ook hebben wij het creëren van een aparte
achteringang van het Lidlterrein voor fietsers vanaf het fietspad langs de geluidswal
aanbevolen. Hierover wordt met geen woord
gerept. Een knip ter hoogte van de Parkhout
kan eveneens helpen om autoverkeer vanaf
Zandveld tegen te gaan en het boodschappen doen op de fiets te bevorderen. De Lidl
doet er goed aan om ons onderzoek naar
fietsvriendelijke supermarkten in Nieuwegein eens grondig te bestuderen; datzelfde
geldt voor de gemeente Nieuwegein.’
Conclusie en reactie
Het voorontwerp-bestemmingsplan biedt
veel te weinig garanties voor een veilige
en schone leefomgeving die recht doet
aan het ingezette beleid van Omgevingsvisie, Mobiliteitsvisie en Mobiliteitsprogramma. ‘We gaan er van uit dat dit in het
uiteindelijke bestemmingsplan wel het geval
zal zijn. Dit hebben we in onze reactie aan
de gemeente Nieuwegein laten weten. Wordt
vervolgd!’ zegt Wegerif.

Open Clubbijeenkomst
bij Rotaryclub Nieuwegein
Het kan niemand in Nieuwegein zijn
ontgaan: de actie Nieuwegein helpt
Oekraïne. In anderhalve week tijd van
eerste idee tot een vrachtwagen vol
hulpgoederen ter waarde van 55.000
euro, onderweg naar het Rode Kruis in
Polen. Een actie van Rotary Nieuwegein, samen met twee andere serviceclubs; Lions Nieuwegein en de Soroptimistclub Utrecht-Nedersticht.
‘Dit is nu een mooi voorbeeld van hoe wij
als Rotary Nieuwegein midden in de samenleving staan’, zegt voorzitter Hans van
der Velden. ‘Hoe wij door ons netwerk
snel dingen voor elkaar kunnen krijgen.’
Op 7 april is iedereen welkom in de week
van de Open Clubbijeenkomsten. Lees
hier meer over de kennismakingsdag met
Rotary Nieuwegein.
Rotary Nieuwegein is onderdeel van een
wereldwijd netwerk en heeft op dit moment negentien enthousiaste en betrokken leden. Wij spraken met vijf van hen
over hun beweegredenen om lid te worden, over wat het lidmaatschap hun
brengt en wat zij kunnen betekenen voor
de club en de stad. Deze week Jeroen
Graafland, directeur bij een ICT-bedrijf.
Jeroen Graafland is directeur bij een ITbedrijf, dat software maakt voor projectmatige organisaties zoals accountantskantoren, management-adviesorganisaties, architecten en dergelijke. Het
bedrijf bestaat pas anderhalf jaar maar is
al wereldwijd actief in 42 landen. Zijn ervaring als projectmanager in de professionele dienstverlening kwam daarbij goed van
pas.
Jeroen werd in 2012 lid van de Rotary,
maar had daarvoor al contact met de club,
omdat hij in zijn vrije tijd deejay is en tijdens de Sport- en Speldagen de muziek
verzorgde. Toen hij gevraagd werd ook
zelf lid te worden moest hij wel even slik33

ken: was hij daar niet te jong voor? Paste
hij wel bij die sigaren rokende en wijn
drinkende mannen?
Jeroen: ’Ik ben een paar keer gaan kijken
en werd meteen aangetrokken door een
aantal aspecten. In de eerste plaats ging
ik door mijn werk vrijwel alleen met mensen in de IT-sector, ik kwam niet veel andere beroepsgroepen tegen dan mijn
klanten. De verscheidenheid aan beroepen sprak mij erg aan. Bovendien vind ik
het belangrijk om iets bij te dragen aan
mijn eigen leefomgeving. Het is leuk om
acties op touw te zetten en misschien zelf
ook een actie te bedenken. Tenslotte kun
je binnen de club verschillende rollen vervullen. Ik ben nu verantwoordelijk voor de
PR, ik schrijf in ons krantje en houd de
website en socials bij. De afgelopen twee
jaren waren in dat opzicht een beetje
moeizaam, maar nu gebeurt er weer van
alles en gaan we aan de bak.’
Een van zijn favoriete project is Wandelen
voor water. ‘Voor ons is het heel normaal
dat er schoon drinkwater uit de kraan
komt. Er is een lespakket ontwikkeld voor
basisschoolleerlingen en wij geven zelf
zo’n les op een school in Nieuwegein. Wij
stellen alle materialen beschikbaar en begeleiden de hele sponsorloop. Zo hebben
we steeds duizenden euro’s opgehaald
voor projecten om bijvoorbeeld sanitaire
installaties te kunnen kopen. Dat is onze
kracht: organiseren voor concrete doelen.
Met meer leden kunnen we ook meer
doen.’
Het lidmaatschap heeft hem zelf ook veel
gebracht. ‘Ik heb nieuwe vrienden gemaakt met verschillende achtergronden.
In mijn werk ben ik super commercieel
bezig, dit geeft een ander soort doel in
mijn leven. Het geeft voldoening om iets
terug te kunnen doen voor de gemeenschap waarin je leeft. Rotary heeft een
netwerk, wij kennen mensen, we hebben
contacten en zo kun je leuke dingen
doen.’
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Wim geheel links op de foto

Wim Snijders stopt
bij Handbalvereniging
Nieuwegein
Wim Snijders stopt per direct bij HV
Nieuwegein. In januari is Wim 70 jaar
geworden en heeft hij van zijn kinderen een vakantie in Spanje van
3 maanden gekregen die nu ingaat.
Afgelopen weekend coachte hij
daarom zijn laatste wedstrijd. Deze
wedstrijd eindigde in een gelijkspel
tegen de koploper HVBS. Na afloop
werd Wim groots bedankt voor zijn
gemotiveerde en enthousiaste manier
waarop hij het trainerschap bij de
vereniging heeft ingevuld.
Een mooier afscheid had Wim zich niet
kunnen wensen. 'Ik ga nu heerlijk genieten met mijn Riet. En wat er verder op
zijn pad komt is altijd een verassing', zegt
Snijders.
Bianca Jansens
Wegens het stoppen van Wim heeft het
bestuur snel moeten handelen. Na
meerdere gesprekken met verschillende
trainers/coaches, is het bestuur uitgekomen bij Bianca Jansens. Zij is op dit moment al actief binnen de handbalvereniging als penningmeester en trainer/coach
van de A1 meiden. Zij zal beide functies
dit seizoen gaan combineren en vanaf
volgend seizoen penningmeester blijven
en daarnaast voor de dames groep staan.
Voor de A1 meiden is tot op heden nog
geen vervanger gevonden.

Kun je een huis
in Nieuwegein kopen
met digitaal geld?
Cryptocurrency is dusdanig in
opkomst dat veel mensen zich
beginnen af te vragen of je al
een huis in Nieuwegein kunt
kopen met digitaal geld. Het zal
je wellicht verrassen maar er is
geen eenduidig antwoord meer
te geven op deze vraag. De Bitcoin wordt immers steeds meer
geaccepteerd als betaalmiddel.
Dit wil niet zeggen dat je met
deze digitale munteenheid al direct een huis in Nieuwegein kunt
kopen maar je kunt je investering in Bitcoins hier wel al op een
indirecte manier voor gebruiken.
Huis in Nieuwegein te koop
voor Bitcoins
Een huis in Nieuwegein te koop
voor Bitcoins, is nog even toekomstmuziek. De Bitcoin is in
Nederland nog niet geaccepteerd
als wettig betaalmiddel. Er zijn in
ons land wel volop mogelijkheden
om in cryptocurrency te handelen
en te beleggen. Het aanbod in exchanges is de laatste periode sterk
gegroeid en een klik op een link als
https://the-bitcoinpro.com/nl/ brengt
je bij een trading bot die de handel
in Bitcoins zelfs voor een groot
deel van je overneemt. De crypto
markt heeft hiermee op een slimme
manier ingespeeld op de sterk toegenomen interesse om te handelen
en/of te beleggen in digitale munteenheden. Het lijkt dan ook een
kwestie van tijd voordat de woningmarkt en alle betrokken partijen
open staan voor een toenemend
gebruik van Bitcoins bij transacties
in deze sector.
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Waarom een huis kopen
in Bitcoins nog niet mogelijk is
Het behoorde in het verleden wel
tot de mogelijkheden om enkele
huizen in Nederland te kopen met
Bitcoins maar het aanbod hierin is
sporadisch en meer om de aandacht te trekken op een overspannen huizenmarkt. Het is dan ook
niet bekend of deze woningen
daadwerkelijk met Bitcoins betaald
zijn. Als dit wel het geval zou zijn,
zal dit op basis van een ingewikkelde constructie gegaan zijn. De notaris maakt voor deze constructie
bijvoorbeeld gebruik van een kwaliteitsrekening bij een van de traditionele banken. Hierop kan alleen
een geldbedrag in euro’s en soms
in dollars gestort worden. Daarnaast accepteert de Belastingdienst het geldbedrag aan overdrachtsbelasting en eventueel
BTW alleen in euro’s. Tot slot zijn
nog niet alle makelaars bereid om
hun courtage in Bitcoins te ontvangen.
Hoe je wel
digitaal geld kunt gebruiken
bij de aankoop van een woning
Zoals aangegeven kun je wel op
een indirecte manier digitaal geld
gebruiken bij de aankoop van een
woning. Je kunt immers een gespaard bedrag in Bitcoins liquideren naar euro’s om je aankoop te
doen. Daarnaast kun je een ruilovereenkomst aangaan in plaats
van een koopovereenkomst waardoor je wel met Bitcoins kunt betalen. Tot slot is het goed om te weten dat er kredietverstrekkers zijn
die Bitcoins als onderpand accepteren. Dit is geen goedkope optie
maar biedt wel een mogelijkheid
om een huis in Nieuwegein te
kopen met digitaal geld.
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Stadstheater
en Kunstencentrum

DE KOM
Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein
Bel om kaarten voor voorstellingen te
reserveren naar de theaterkassa:
0306045554
of mail naar
kassa@dekom.nl.
www.dekom.nl
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A Clockwork Orange
vertaald naar
acrobatisch spektakel
wo 6 apr, 20.15 uur, vanaf € 19,50
Tall Tales Company vertelt
beeldende verhalen met acrobatiek
en objecten: magisch, gewaagd en
met een vleugje humor. Vijftig jaar
na het verschijnen van de legendarische film van Stanley Kubrick
zetten de Nederlanders ‘A Clockwork Orange (16+)’ op het...
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Intieme voorstelling
Stef Bos
vr 8 apr, 20.15 uur, vanaf € 27,50
Een intieme voorstelling; Stef
alleen met piano, op 8 april in DE
KOM. Een laboratorium voor
nieuwe songs en een haven voor
ouder werk...
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Lachen
met het mes op tafel

Muziek, spoken word en
personages

Jasper van Kuijk
wo 6 apr, 20.30 uur, € 10,00
Jasper van Kuijk heeft een jaar op
het Zweedse platteland
doorgebracht. Maar om nou te
zeggen dat dat hem milder heeft
gemaakt, nee. Als alles schreeuwt
om verandering, is redelijkheid dan
nog wel het juiste antwoord?
Jasper vraagt het zichzelf...

Lotte Velvet
vr 8 apr, 20.30 uur, € 18,00
Lotte Velvet (1984) won in 2020 de
jury- en publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival. In
haar dystopische
cabaretvoorstelling ‘Ondergrond’
verbreekt zij haar relatie met de
wereld. Door middel van muziek,
spoken word en personages...
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Dans- en circusvoorsteling My Land

Expositie 'Coulissen'

Oekraïense artiesten
do 7 apr, 20.15 uur, vanaf € 27,50
Het Recirquel Company Budapest
was in 2018 de grote hit op het
grootste kunstfestival ter wereld,
het Edinburgh Festival Fringe. De
voorstelling ‘My Land’, op 7 april in
DE KOM, brengt een prachtige
combinatie van moderne dans en
circus, waarin het publiek eraan
wordt herinnerd dat een mens verbonden is met zijn of haar...
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Sasja Bork
tot en met eind april
Kunstenares Sasja Bork exposeert
met ‘Coulissen: de wereld achter
het toneel’ in DE KOM. Sasja Bork
schildert al 25 jaar. Ze is opgeleid
aan de Academie Minerva te
Groningen. Ze woont in Utrecht en
heeft daar ook haar atelier.
Daarnaast heeft ze een
schilderschool in Nieuwegein.
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Nedereindseweg
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